
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk,
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisaó..nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego matżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsea położenia
nieruchomości.

czĘSc A

Ja niżej podpisany(a),

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20O1
r. Nr 142, poz. 1 591 olaz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 1 1 3, poz. 984, Nr 1 53, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład maźeńskiej wspótności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

urodzony(a)



1.

2.



lV.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcjiw społce: ....,..-...........
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Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ...............,

V.
Nabyłem(am) (nabył moj maźonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
pzetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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2.
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Vll.
ll

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): {!l.(...,....d. f1.1ąU?1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

z tego Ęftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym orri|1ff;*"rfl 
x.ffi::', 

bl.;P,i
Zauądzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem
działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):.......Vri. ,...iirojn{

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,..........

?31;ł,ńJ

takiej



x.



powyższe oświadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie.art. zls § 1 kodeksu karnegoza Podanie niePrawdY lub zatajeni" po*av grozi kara pozbawienia wolności.


